
Pořadové číslo: 20/3.3.1.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 8.9.2016

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 9. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. 
Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA 
Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, a 
statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 798 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 265 m2, pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2 včetně 
objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město Přerov, 
který je součástí pozemku p.č. 799, pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

263 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-
Město Přerov, který je součástí pozemku p.č. 800, pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 267 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného k 
části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 801, pozemku p.č. 802 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 302 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 803, pozemku p.č. 804 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 2855 m2 a pozemku p.č. 805/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 102 m2, vše v 



k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem 
Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova za 
celkovou kupní cenu ve výši 3.270.005,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Mgr. Markem 
Vlkem, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním 
správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., jako prodávajícím a statutárním městem Přerov 
jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. Součástí kupní smlouvy je smlouva o advokátní 
úschově listin mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA 
Bohemia s.r.o. jako prodávajícím, statutárním městem Přerov jako kupujícím a Mgr. 
Veronikou Zavadilovou, advokátkou č. osv. ČAK 12186, z advokátní kanceláře HSP & 
Partners advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101, se sídlem Čechova 2, Přerov I-Město, 
Přerov, jako schovatelem, na jejímž základě schovatel předloží katastrálnímu úřadu návrh na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy do 10 dnů ode 
dne úhrady kupní ceny na účet prodávajícího.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 
(rezerva)

215 127,2 * - 3 400,8 211 726,4

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 
500364 - Převod pozemků 
ul. Škodova)

0,0 + 3 400,8 3 400,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

Rada města Přerova přijala na své 51. schůzi konané dne 24.8.2016 usnesení č. 1870/51/7/2016, 
kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrženém znění.

Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. Na 
základě kupní smlouvy a dohody o narovnání, které budou uzavřeny mezi Mgr. Markem Vlkem jako 
insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem Přerov nabude 
statutární město Přerov do svého vlastnictví soubor nemovitých věcí na ul. Škodova v Přerově, čímž 
získá možnost ovlivnit neutěšený stav v této lokalitě a současně dojde k ukončení veškerých soudních 
sporů s Mgr. Markem Vlkem (tj. soudního sporu týkajícího se vyloučení nemovitých věcí v ul. 
Škodova v Přerově z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., který pro statutární město 
Přerov dopadl u prvoinstančního soudu nepříznivě a dalších souvisejících soudních sporů, jejichž 
výsledek je závislý na výsledku soudního sporu týkajícího se vyloučení nemovitých věcí v ul. 
Škodova v Přerově z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o.).

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 
rozpočtové opatření – posílení rozpočtu – za účelem úhrady kupní ceny a daně z nabytí nemovitých 
věcí. K tomuto účelu budou převedeny zdroje rezervy vyčleněné na výkup nemovitostí na ul. Škodova 
ve výši 2,5 mil. Kč s dofinancováním částí rezervy určené na demolici objektů v této ulici.



Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov bylo do 13.9.2007 vlastníkem souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v 
Přerově, který byly zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova následujícím způsobem:

- objekt k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 798 a pozemek p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 264 m2,
- objekt k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 799 a pozemek p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2,
- objekt k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 800 a pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2,
- objekt k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 801 a pozemek p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2,
- objekt k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 802 a pozemek p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2,
- objekt k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 803 a pozemek p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2,
- objekt k bydlení č.p. 737 (Škodova 15), příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na 

pozemku p.č. 804 a pozemek p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2,

- pozemek p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2879 m2, 
- jiná stavba č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku 

p.č. 805/2 a pozemek p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov. 

Dne 28.6.2006 přijala Rada města Přerova na své 72. schůzi usnesení č. 2209/72/7/2006 A-1, kterým 
schválila záměr – úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově a vyhlásila 
výběrové řízení na jejich převod za podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy. Do výběrového
řízení, které bylo vyhlášeno dne 10.7.2006 s termínem uzávěrky přihlášek dne 11.8.2006, se přihlásil 
jediný zájemce – společnost Immofin CZ s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 31, Přerov VII-
Čekyně, Přerov, která za soubor nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově nabídla cenu 1.500.000,-
Kč. 

Poté, co Rada města Přerova přijala na své 76. schůzi konané dne 28.8.2006 usnesení č. 
2302/76/7/2006 B-3, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod 
souboru nemovitých věcí v ul. Škodova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
společnosti Immofin CZ s.r.o. za kupní cenu 1.500.000,-Kč a za podmínek uvedených ve vyhlášení 
výběrového řízení, přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání konaném dne 16.4.2007 
usnesení č. 69/5/3/2007 B-5, kterým schválilo úplatný převod nemovitých věcí v ul. Škodova v 
Přerově z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Immofin CZ s.r.o. za kupní 
cenu 1.500.000,- Kč a za podmínek uvedených ve vyhlášení výběrového řízení. Následně dne 
4.6.2007 přijala Rada města Přerova na své 12. schůzi usnesení č 399/12/7/2007 B-3, kterým schválila 
znění kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností Immofin CZ s.r.o. 

Kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností Immofin CZ s.r.o. 
jako kupujícím (pozn. společnost je od 25.9.2007 zapsána v obchodním rejstříku s firmou OPERA 
Bohemia s.r.o.) byla uzavřena dne 15.8.2007, přičemž na základě této smlouvy se kupující stal 
vlastníkem nemovitých věcí ke dni 13.9.2007. Součástí kupní smlouvy byl mj. závazek kupujícího 
uvedený v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy, že nejpozději do 5 let od nabytí vlastnictví (tj. do 
13.9.2012) započne s novou výstavbou, kterou provede v celém rozsahu převáděných nemovitostí. Pro 
případ, že by tuto povinnost nesplnil, zavázal se kupující v čl. IV odst. 2 kupní smlouvy uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a současně bylo ve prospěch prodávajícího 
sjednáno právo odstoupit od smlouvy. 



Dne 10.8.2012 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti OPERA Bohemia s.r.o. o 
prodloužení lhůty ke splnění závazku kupujícího, který byl obsažen v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní 
smlouvy, do 15.8.2014. Zastupitelstvo města Přerova však na svém 13. zasedání konaném dne 
10.9.2012 přijalo usnesení č. 567/13/3/2012, kterým v bodě 2. neschválilo uzavření dodatku č. 1 ke 
kupní smlouvě, kterým by došlo k prodloužení lhůty pro započetí s novou výstavbou do 15.8.2014. 

Vzhledem k tomu, že společnost OPERA Bohemia s.r.o. nesplnila ve sjednané lhůtě (tj. do 13.9.2012) 
povinnost, ke které za zavávala v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy, přijalo Zastupitelstvo města 
Přerova na svém 14. zasedání konaném dne 5.11.2012 usnesení č. 614/14/3/2012, kterým schválilo 
odstoupení statutárního města Přerova od kupní smlouvy se společností OPERA Bohemia, s.r.o. ze 
dne 15.8.2007. Prohlášení statutárního města Přerova ze dne 7.11.2012 o odstoupení od kupní 
smlouvy bylo doručeno společnosti OPERA Bohemia s.r.o. dne 9.11.2012 a tímto dnem mělo 
statutární město Přerov nabýt předmětné nemovitosti zpět do svého vlastnictví. 

Již dne 20.9.2012 však bylo u Krajského soudu v Ostravě zahájeno proti společnosti OPERA Bohemia 
s.r.o. insolvenční řízení, v jehož rámci byl usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 22 INS 
23022/2012-A-16 ze dne 22.4.2013 zjištěn úpadek společnosti OPERA Bohemia s.r.o. a na její 
majetek byl prohlášen konkurs. Tímtéž usnesením byl insolvenčním správcem dlužníka ustanoven 
Mgr. Marek Vlk, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, Přerov, který dne 14.5.2013 zapsal do soupisu 
majetkové podstaty dlužníka nemovité věci, které byly předmětem kupní smlouvy mezi statutárním 
městem Přerov a společností OPERA Bohemia s.r.o. ze dne 15.8.2007. 

Vzhledem k tomu, že práva statutárního města Přerova plynoucí z odstoupení od kupní smlouvy bylo 
nezbytné prosadit v rámci specifických soudních sporů (tzv. incidenčních sporů v rámci insolvenčního 
řízení), uzavřelo statutární město Přerov dne 10.6.2013 smlouvu o právním zastoupení v dané věci s 
advokátkou Mgr. Lenkou Hrudíkovou, č. osvědčení ČAK 8647, se sídlem Boženy Němcové 1695/2, 
Přerov.

Dne 12.6.2013 podalo statutární město Přerov, zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou Hrudíkovou, ke 
Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku 
Vlkovi na vyloučení souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z majetkové podstaty dlužníka 
OPERA Bohemia s.r.o.

Následně dne 6.10.2014 vydal Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, ve výše uvedené věci 
rozsudek č.j. 22 ICm 2070/2013-98, kterým žalobu statutárního města Přerova zamítl s odůvodněním, 
že odstoupení žalobce od kupní smlouvy ze dne 15.8.2007 nebylo důvodné. Dle soudu bylo ujednání 
čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy vymezeno neurčitě, v důsledku čehož je v této části kupní 
smlouva pro svoji neurčitost absolutně neplatná, přičemž na základě neplatného ujednání nemohlo 
dojít k odstoupení žalobce od kupní smlouvy a nemohlo tedy dojít ani k obnovení vlastnického práva 
žalobce k předmětným nemovitostem. Pokud jde o výklad čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy, je 
toto ujednání dle soudu jednoznačně neurčité, neboť používá termín „započít s novou výstavbou“, 
přičemž tento termín není nikde ve smlouvě ani v jakémkoliv právním předpise nijak definován a není 
tedy zřejmé, jaký okamžik se považuje za započetí s novou výstavbou. Výše uvedený termín je natolik 
neurčitý, že je otázkou, zda žalovaný takto neurčitě stanovený termín porušil, když v průběhu řízení 
žalovaný doložil doklady, že prováděl úkony vedoucí k realizaci projektu (demoliční práce, přípravné 
či projekční práce na projektu v souladu se smlouvou), dle kterých by bylo možné dovodit, že v 
souladu s kupní smlouvou započal s novou výstavbou. Podle soudu je dle širšího výkladu termínu 
„započít s novou výstavbou“ třeba uvést, že i úkony jako objednávka architektonicko-urbanistické 
studie, smlouva o dílo na demolici 8 bytových domů o 4 podzemních podlažích, popř. smlouva o dílo 
o realizaci přeložky distribučního zařízení, které byly uzavřeny před 13.9.2012, je možné zařadit do 
kategorie, že těmito žalovaný fakticky s novou výstavou započal. Pokud se týká judikatury Nejvyššího 
soudu ohledně určitosti či neurčitosti jednotlivých ujednání, odkázal Krajský soud na rozhodnutí 
Nejvyššího soudu č. 26Cdo 3358/2009, které uvádí, že určitost písemného projevu vůle je objektivní 
kategorií a takový projev vůle by neměl vzbuzovat důvodné pochybnosti o jeho obsahu ani u osob, 
které nejsou účastníky daného smluvního vztahu. Nestačí tedy, že účastníkům právního vztahu je 



jasné, co je předmětem smlouvy, není-li to zřejmé z jejího textu. 

Poté, co dne 18.12.2014 přijala Rada města Přerova na své 6. schůzi usnesení č. 123/6/6/2014, kterým 
schválila podání odvolání statutárního města Přerova proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, podalo statutární město Přerov, 
zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou Hrudíkovou, proti výše uvedenému rozsudku odvolání k 
Vrchnímu soudu v Olomouci.

Ještě předtím, než Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, vynesl dne 6.10.2014 rozsudek 
č.j. 22 ICm 2070/2013-98, navrhl insolvenční správce Mgr. Marek Vlk statutárnímu městu 
Přerov následující způsoby řešení sporu:
a) úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově do vlastnictví statutárního města 
Přerova: 
Dne 14.6.2013 zaslal insolvenční správce Mgr. Marek Vlk statutárnímu městu Přerov návrh dohody o 
narovnání, jejímž obsahem měl být úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově
z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 
kupní cenu ve výši 5.545.210,- Kč. Výše kupní ceny byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 
886/19/2013, který vyhotovil znalec Vladimír Škrňa dne 3.5.2013, kterým byla stanovena celková 
kupní cena před zaokrouhlením na 5.545.211,40 Kč s tím, že cena staveb byla stanovena na 0,- Kč, 
cena stavebních pozemků na 3.519.417,60 Kč a cena ostatních stavebních pozemků na 2.025.793,80 
Kč.
Podle návrhu dohody o narovnání měl insolvenční správce Mgr. Marek Vlk po uzavření dohody 
požádat zajištěné věřitele o schválení prodeje nemovitých věcí přímým prodejem mimo dražbu s tím, 
že vydání souhlasného pokynu zajištěných věřitelů by bylo podmínkou nabytí účinnosti dohody, a 
poté, co by na základě dohody o narovnání byl proveden vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, mělo statutární město Přerov vzít zpět svoji žalobu na vyloučení nemovitých věcí z 
majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. s tím, že žádnému z účastníků by nebyla přiznána 
náhrada nákladů řízení. 

S ohledem na navrhovanou výši kupní ceny objednal odbor správy majetku a komunálních služeb 
MMPr u znalce Ing. Dana Hose vyhotovení vlastního znaleckého posudku. Na základě znaleckého 
posudku č. 1295-39/2013 ze dne 25.10.2013 byla stanovena cena stávajícího souboru nemovitých věcí 
v ul. Škodova v Přerově (tj. budov č.p. 742, č.p. 744, č.p. 745 a č.p. 746, které byly určeny k demolici 
a pozemků p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800, p.č. 801, p.č. 802, p.č. 803, p.č. 804, p.č. 805/1 a p.č. 805/5 v 
k.ú. Přerov) následujícím způsobem (pozn. za předpokladu, že oceňované nemovitosti by byly prosté 
právních závad):

1. cena administrativní souboru nemovitých věcí po zaokrouhlení ve výši 3.708.830,- Kč s tím, že 
cena staveb byla stanovena na 0,- Kč, cena pozemků na 3.629.599 Kč a cena trvalých porostů na 
pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Přerov na 79.227 Kč,
2. cena obvyklá sanovaných pozemků p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800, p.č. 801, p.č. 802, p.č. 803, p.č. 804, 
p.č. 805/1 a p.č. 805/5 v k.ú. Přerov, prostých všech staveb a připravených k investiční výstavbě, ve 
výši 5.806.800,- Kč,
3. náklady na demolici budov č.p. 742, č.p. 744, č.p. 745 č.p. 746 a související sanace pozemků ve 
výši 6.028.000,- Kč.

b) úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova do vlastnictví třetí osoby na základě 
výběrového řízení: 
Na jednání, které se konalo dne 30.9.2013 za přítomnosti zástupců statutárního města Přerova, 
advokátky Mgr. Lenky Hrudíkové a insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka, posledně jmenovaný 
navrhl, že společně se statutárním městem Přerov učiní kroky k vyhlášení transparentního výběrového 
řízení (např. formou veřejné zakázky) za účasti zajištěných věřitelů, v němž by byl vybrán uchazeč, 
který za nemovité věci nabídne nejvyšší cenu, minimálně však cenu dle stávajícího znaleckého 
posudku. Následně by byla uzavřena dohoda o narovnání sporu mezi insolvenčním správcem Mgr. 
Markem Vlkem a statutárním městem Přerov za účasti vybraného investora, ve které by bylo 



dohodnuto, že se vybraný investor stane vlastníkem nemovitých věcí za jím nabídnutou cenu. Kupní 
cena by byla zaplacena do majetkové podstaty dlužníka a vypořádána v rámci insolvenčního řízení, 
přičemž spor mezi insolvenčním správcem a statutárním městem Přerov by byl vyřešen tím, že by se 
účastníci vzdali náhrady nákladů soudního řízení.
Insolvenční správce Mgr. Marek Vlk v této souvislosti navrhl, aby si statutární město Přerov 
zapracovalo do případné smlouvy s investorem své konkrétní požadavky na investora týkající se 
převáděných nemovitých věcí, čímž by byla nastolena obdobná situace jako v případě smlouvy se 
společností OPERA Bohemia s.r.o., ovšem za situace, kdy by byl transparentním způsobem vybrán 
investor, u kterého by byl konkrétní předpoklad, že pokud za nemovité věci zaplatí požadovanou 
částku, nebude chtít svoji investici zmařit a bude se snažit realizovat ekonomicky průchodný projekt, 
který bude prezentovat v rámci své nabídky.

V návaznosti na návrhy insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka přijala Rada města Přerova na své 
80. schůzi konané dne 13.11.2013 usnesení č. 2936/80/8/2013, kterým v bodě 1. podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova neschválit dohodu o narovnání, jejímž obsahem měl být úplatný převod 
nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 5.545.210,- Kč a závazek 
statutárního města Přerova, že po provedení vkladu vlastnického práva statutárního města Přerova do 
katastru nemovitostí na základě dohody o narovnání vezme zpět žalobu proti insolvenčnímu správci 
Mgr. Marku Vlkovi na vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia 
s.r.o., a kterým v bodě 2. podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vyslovit nesouhlas s návrhem 
insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka na vyřešení soudního sporu převodem nemovitých věcí z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví třetí osoby, která by byla vybrána na 
základě transparentního výběrového řízení.

Následně dne 9.12.2013 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 21. zasedání usnesení č. 
928/21/3/2013, kterým v bodě 1. neschválilo dohodu o narovnání, jejímž obsahem měl být úplatný 
převod nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 5.545.210,- Kč a závazek 
statutárního města Přerova, že po provedení vkladu vlastnického práva statutárního města Přerova do 
katastru nemovitostí na základě dohody o narovnání vezme v plném rozsahu zpět žalobu proti 
insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi na vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty 
dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. a kterým v bodě 2. vyslovilo nesouhlas s návrhem insolvenčního 
správce Mgr. Marka Vlka na vyřešení soudního sporu převodem nemovitých věcí z vlastnictví 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví třetí osoby, která by byla vybrána na základě 
transparentního výběrového řízení.

Insolvenční správce Mgr. Marek Vlk byl o výsledku projednání svých návrhů v orgánech statutárního 
města Přerova informován přípisem ze dne 19.12.2013.

Dne 25.3.2015 požádal insolvenční správce Mgr. Marek Vlk statutární město Přerov o opětovné 
zaslání vyjádření k jeho návrhům na řešení vzájemných sporů se statutárním městem Přerov, 
které v roce 2013 adresoval bývalému vedení statutárního města Přerova (viz výše).

V odpovědi na žádost insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka ze dne 25.3.2015 požádalo statutární 
město Přerov insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka svým sdělením ze dne 16.4.2015 o zaslání 
návrhu kupní smlouvy na převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově, která by byla 
uzavřena s uchazečem vybraným ve výběrovém řízení a dále o zaslání podmínek výběrového řízení, 
projednaných se zajištěnými věřiteli.

Insolvenční správce Mgr. Marek Vlk ve svém sdělení ze dne 21.4.2015 uvedl, že na kupní smlouvě a 
podmínkách výběrového řízení bude možné začít pracovat až poté, co bude zřejmé, že jsou vytvořeny 
reálné podmínky pro možnost mimosoudního vypořádání soudního sporu o vyloučení nemovitých věcí 
v ul. Škodova v Přerově z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., které je ve fázi 
odvolacího řízení. V této souvislosti navrhl, aby statutární město Přerov jako odvolatel podalo 



Vrchnímu soudu v Olomouci návrh na přerušení řízení o odvolání s odůvodněním, že mezi stranami 
sporu bylo započato s jednáním o mimosoudním vypořádání věci, s tím, že konkrétní podmínky 
výběrového řízení a podmínky případného uzavření kupní smlouvy budou mezi statutárním městem 
Přerov a insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem projednány až po přerušení odvolacího řízení.

Poté, co Rada města Přerova přijala na své 17. schůzi konané dne 7.5.2015 usnesení č. 458/17/7/2015, 
kterým schválila podání žádosti statutárního města Přerova na Vrchní soud v Olomouci o přerušení 
řízení o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 
2070/2013-98 ze dne 6.10.2014 z důvodu zahájení jednání o mimosoudním vypořádání věci mezi 
žalobcem a žalovaným, podalo statutární město Přerov, zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou 
Hrudíkovou, dne 14.5.2015 návrh Vrchnímu soudu v Olomouci na přerušení řízení. 

Vzhledem k tomu, že podle ust. § 110 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, platí, že jestliže to účastníci shodně navrhnou a jestliže se to nepříčí účelu řízení, 
soud řízení přeruší, vydal Vrchní soud v Olomouci dne 21.5.2015 usnesení č. 13 VSOL 23/2015-119, 
kterým řízení o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 
2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, přerušil. 

Na společném jednání, které se konalo dne 10.6.2015 za přítomnosti zástupců statutárního města 
Přerova, advokátky Mgr. Lenky Hrudíkové a insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka, bylo 
dohodnuto, že soudní spor mezi statutárním městem Přerov a insolvenčním správcem Mgr. Markem 
Vlkem by mohl být vyřešen dohodou o narovnání, jejíž součástí by byl zpracovaný kompletní návrh 
kupní smlouvy na prodej souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově do vlastnictví třetí osoby, 
do kterého by byly zapracovány připomínky statutárního města Přerova, které bude účastníkem kupní 
smlouvy společně s kupujícím, insolvenčním správcem a advokátem provádějícím úschovu kupní 
ceny.

Následně dne 31.8.2015 byl statutárnímu městu Přerov doručen ze strany advokátky Mgr. Veroniky 
Zavadilové z advokátní kanceláře HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101, se sídlem 
Čechova 2, Přerov, která byla insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem pověřena se souhlasem 
statutárního města Přerova přípravou dokumentace pro vyhlášení transparentního výběrového řízení, 
návrh kupní smlouvy mezi insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem jako prodávajícím a osobou, 
která měla být vybrána ve výběrovém řízení, jako kupujícím na převod souboru nemovitých věcí v ul. 
Škodova v Přerově a návrh dohody o narovnání mezi insolvenčním správcem Mgr. Vlkem Vlkem a 
statutárním městem Přerov. Současně s výše uvedenými listinami byl statutárnímu městu Přerov 
doručen rovněž znalecký posudek č. 983-24/2015, který vyhotovil znalec Vladimír Škrňa dne 
25.7.2015, kterým byla stanovena administrativní cena pozemků na 5.512.757,- Kč, administrativní 
cena staveb na 0,- Kč a cena výše uvedených pozemků a staveb v místě a čase obvyklá na 5.564.850,-
Kč. 

Poté, co dne 1.12.2015 zaslalo statutární město Přerov insolvenčnímu správci Mgr. Markovi Vlkovi 
výčet podmínek, které statutární město navrhlo doplnit do podmínek výběrového řízení na nabyvatele 
souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově a kupní smlouvy, která měla být uzavřena mezi 
insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem jako prodávajícím a osobou, která měla být vybrána ve 
výběrovém řízení jako kupující, požádala advokátka Mgr. Veronika Zavadilová dne 11.1.2016 
statutární město Přerov o bližší konkretizaci těchto podmínek a sdělila, že insolvenční správce Mgr. 
Marek Vlk s podmínkami navrženými statutárním městem Přerov obecně souhlasí. 
Následně dne 4.2.2016 přijala Rada města Přerova na své 35. schůzi usnesení č. 1242/35/11/2016, 
kterým uložila náměstkovi primátora Ing. Petru Měřínskému jednat s insolvenčním správcem Mgr. 
Markem Vlkem o možnostech úplatného nabytí souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za maximální 
částku 2,5 mil. Kč. 

V návaznosti na výše uvedené usnesení zaslalo statutární město Přerov insolvenčnímu správci Mgr. 
Marku Vlkovi dne 16.2.2016 nabídku na realizaci úplatného převodu souboru nemovitých věcí 



nacházejících se v ul. Škodova v Přerově do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 2,5 
mil. Kč a požádalo ho, aby nabídku statutárního města Přerova projednal se zajištěnými věřiteli a 
věřitelským výborem a požádal je o schválení prodeje nemovitých věcí přímým prodejem mimo 
dražbu.

Dne 17.2.2016 insolvenční správce Mgr. Marek Vlk požádal statutární město, aby za součinnosti s 
advokátkou Mgr. Veronikou Zavadilovou připravilo návrhy kupní smlouvy a dohody o narovnání 
mezi Mgr. Vlkem Vlkem a statutárním městem Přerov, s tím, že teprve na jejich základě předloží 
nabídku statutárního města Přerova zajištěným věřitelům k odsouhlasení.

Poté, co byly za součinnosti s advokátkou Mgr. Veronikou Zavadilovou dohodnuty návrhy kupní 
smlouvy a dohody o narovnání mezi insolvenčním správcem Mgr. Vlkem Vlkem a statutárním 
městem Přerov a tyto neformálně odsouhlaseny vedením statutárního města Přerova, byly návrhy 
smluv zaslány dne 6.4.2016 insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi, který je dne 21.4.2016 zaslal 
zajištěným věřitelům a prozatímnímu věřitelskému výboru k odsouhlasení.

Vzhledem k tomu, že B*** Š*** jako zajištěný věřitel a člen věřitelského výboru dne 29.4.2016 
vyslovil nesouhlas s nabídkou statutárního města Přerova na odkoupení souboru nemovitých věcí v ul. 
Škodova v Přerově za kupní cenu 2,5 mil. Kč s odůvodněním, že dle jeho požadavku musí být nejnižší 
možná nabídka statutárního města Přerova součtem pohledávek zajištěných věřitelů, zákonné odměny 
insolvenčního správce, nákladů insolvenčního řízení a ostatních nákladů spojených s prodejem 
nemovitých věcí, zaslalo statutární město Přerov insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi dne 
26.5.2016 novou nabídku na odkoupení souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově za kupní 
cenu 3.270,005 Kč a současně ho požádalo o opětovné předložení nabídky zajištěným věřitelům a 
prozatímnímu věřitelskému výboru k odsouhlasení. 

Kupní cena ve výši 3.270,005 Kč, kterou statutární město Přerov nabídlo za převod souboru 
nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově, je součtem:

1. pohledávek zajištěných věřitelů ve výši 2.943.942,- Kč (zajištěná pohledávka advokáta Mgr. Z*** 
M*** činí 273.442,- Kč, zajištěná pohledávka B*** Š*** činí 2.190.500,- Kč a zajištěná pohledávka 
L*** T*** činí 480.000,- Kč), 

2. zákonné odměny insolvenčního správce při celkovém uspokojení zajištěných věřitelů ve výši 
202.986,79 Kč vč. DPH, 

3. nákladů insolvenčního správce na právní zastoupení advokátkou Mgr. Veronikou Zavadilovou ve 
výši 18.150,- Kč vč. DPH,

4. daně z nemovitostí ve výši 104.926,- Kč (pozn. jedná se dlužnou daň z minulých let, kterou 
insolvenční správce Mgr. Marek Vlk neuhradil finančnímu úřadu z důvodu nedostatku finančních 
prostředků v majetkové podstatě dlužníka OPERA Bohemia s.r.o.). 

Vzhledem k tomu, že B*** Š*** jako zajištěný věřitel a člen věřitelského výboru vznesl dne 
25.5.2016 požadavek, aby kupní cena za převod souboru nemovitých věcí nacházejících se na ul. 
Škodova v Přerově do vlastnictví statutárního města Přerova činila 3,5 mil Kč, byla celá věc 
projednána dne 2.16.2016 na jednání zástupců statutárního města Přerova, insolvenčního správce Mgr. 
Marka Vlka a zajištěných věřitelů, na němž bylo dohodnuto, že navrhovaná kupní cena bude činit 
3.270,005 Kč s tím, že insolvenční správce Mgr. Marek Vlk oficiálně požádá zajištěné věřitele a 
prozatímní věřitelský výbor o souhlas s převodem nemovitých věcí přímým prodejem mimo dražbu a 
po obdržení jejich souhlasu zašle statutárnímu městu Přerov prostřednictvím advokátky Mgr. 
Veroniky Zavadilové konečné návrhy kupní smlouvy a dohody o narovnání k jejich projednání v 
orgánech obce a v případě jejich schválení v orgánech obce předloží návrh kupní smlouvy 
insolvenčnímu soudu ke schválení.



Dne 10.8.2016 doručila advokátka Mgr. Veronika Zavadilová statutárnímu městu Přerov vyjádření 
věřitelského orgánu insolvenčního řízení dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. a pokyny zajištěných 
věřitelů k převodu nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví OPERA Bohemia s.r.o. do 
statutárního města Přerova a dále konečné návrhy smlouvy o narovnání a kupní smlouvy mezi 
insolvenčním správcem Mgr. Markem Vlkem a statutárním městem Přerov. S uzavřením dohody o 
narovnání vyslovil věřitelský orgán insolvenčního řízení dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. většinový 
souhlas v poměru 2:1, když souhlas vyslovili advokát Mgr. Z***M*** jako člen prozatímního 
věřitelského výboru a současně první zajištěný věřitel a B*** Š*** jako člen prozatímního 
věřitelského výboru a současně zajištěný věřitel a nesouhlas vyslovila společnost IMOS Brno, a.s. jako 
zástupce nezajištěných věřitelů v prozatímním věřitelském výboru, která své stanovisko odůvodnila 
tím, že na základě dohody o narovnání budou uspokojeni pouze zajištění věřitelé a zbylá částka 
pokryje pouze odměnu insolvenčního správce a náklady insolvenčního řízení. Pro úplnost dodáváme, 
že souhlas s uzavřením dohody o narovnání vyslovil rovněž L*** T*** jako zajištěný věřitel. 

Podle dohody o narovnání, která by měla být uzavřena mezi Mgr. Markem Vlkem jako 
insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem Přerov dle ust. §
1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by veškerá sporná práva a nároky k souboru 
nemovitých věcí na ul. Škodova v Přerově, které vyplývají ze vzájemných vztahů mezi 
smluvními stranami, měly být vypořádány úplným a konečným způsobem takto: 

1. statutární město Přerov vezme zpět odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v 
Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, kterým byla zamítnuta žaloba statutárního 
města Přerova proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi na vyloučení nemovitých věcí v ul. 
Škodova v Přerově z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., a to do 10 kalendářních 
dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy uvedené pod bodem 6.,

2. statutární město Přerov uhradí advokátovi Mgr. Vlastimilu Němcovi náklady řízení stanovené 
rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 
6.10.2014 (viz výše) ve výši 17.477,- Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne provedení vkladu 
vlastnického práva z kupní smlouvy uvedené pod bodem 6.,

3. statutární město Přerov vezme zpět žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi o určení 
pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 3.040.179,10 Kč, která byla podána ke Krajskému 
soudu v Ostravě v rámci řízení sp.zn. 22 ICm 303/2014 a na nákladech tohoto řízení zaplatí 
advokátovi Mgr. Vlastimilu Němcovi částku 3.388,- Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne 
provedení vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy uvedené pod bodem 6. (pozn. statutární město 
Přerov přihlásilo výše uvedenou pohledávku v insolvenčním řízení z titulu nároku na vypořádání 
účastníků kupní smlouvy po zrušení kupní smlouvy v důsledku odstoupení statutárního města Přerova 
od kupní smlouvy, kdy z důvodu nemožnosti vydat některé z převedených a zaniklých nemovitých věcí 
zpět statutárnímu městu Přerov si statutární město Přerov nárokuje peněžitou náhradu jako 
protihodnotu toho, co již nelze statutárnímu městu Přerov vrátit),

4. statutární město Přerov vezme zpět žalobu proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi o určení 
pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 500.000,- Kč, která byla podána ke Krajskému 
soudu v Ostravě v rámci řízení sp.zn. 22 ICm 303/2014 a na nákladech tohoto řízení zaplatí 
advokátovi Mgr. Vlastimilu Němcovi částku 3.388,- Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne 
provedení vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy uvedené pod bodem 6. (pozn. statutární město 
Přerov přihlásilo výše uvedenou pohledávku v insolvenčním řízení z titulu nároku na úhradu smluvní 
pokuty vyplývající z čl. IV odst. 2 kupní smlouvy),

5. insolvenční správce Mgr. Marek Vlk vezme zpět žalobu proti statutárnímu městu Přerov o zaplacení 
částky 1.500.000,- Kč, která byla podána k Okresnímu soudu v Přerově pod sp.zn. 11C 372/2014, a to 
do 10 kalendářních dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy uvedené pod 
bodem 6. (pozn. insolvenční správce Mgr. Marek Vlk si nárokuje předmětnou částku z titulu vrácení 
uhrazené kupní ceny dle kupní smlouvy uzavřené dne 15.8.2007 mezi společností OPERA Bohemia 



s.r.o. a statutárním městem Přerov, a to pro případ, že by ze strany soudů bylo odstoupení od kupní 
smlouvy ze strany statutárního města Přerova vyhodnoceno jako oprávněné a důvodné a jako takové 
by způsobilo zánik kupní smlouvy a obnovení vlastnického práva statutárního města Přerova k 
souboru nemovitým věcem v ul. Škodova v Přerově; usnesením Okresního soudu v Přerově sp.zn. 11C 
372/2014-30 ze dne 18.12.2014 bylo řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení o žalobě 
statutárního města Přerova proti insolvenčnímu správci Mgr. Marku Vlkovi na vyloučení nemovitých 
věcí v ul. Škodova v Přerově z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o.),

6. insolvenční správce Mgr. Marek Vlk a statutární město Přerov uzavřou kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bude prodej souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z vlastnictví společnosti 
OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 
3.270.005,- Kč (viz níže).

Vzhledem k tomu, že součástí dohody o narovnání je mj. uzavření kupní smlouvy dle bodu 2. návrhu 
na usnesení, na jejímž základě by mělo dojít k nabytí hmotných nemovitých věcí do majetku obce, 
náleží schvalování dohody o narovnání v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce.
Podmínkou účinnosti dohody o narovnání je mj. schválení dohody insolvenčním soudem (tj. Krajským 
soudem v Ostravě).

Podle kupní smlouvy, která by měla být uzavřena mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním 
správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., jako prodávajícím a statutárním městem Přerov 
jako kupujícím, by měly být nemovité věci v ul. Škodova v Přerově (viz níže) převedeny z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za 
celkovou kupní cenu ve výši 3.270,005 Kč. 

Součástí kupní smlouvy by měla být smlouva o advokátní úschově listin mezi insolvenčním 
správcem Mgr. Markem Vlkem jako prodávajícím, statutárním městem Přerov jako kupujícím 
a advokátkou Mgr. Veronikou Zavadilovou jako schovatelem, na jejímž základě schovatel 
předloží katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 
základě kupní smlouvy do 10 dnů ode dne úhrady kupní ceny na účet prodávajícího.
Společnost OPERA Bohemia s.r.o. je v současné době zapsána v katastru nemovitostí na LV č. 15287 
pro k.ú. Přerov jako vlastník souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově, který tvoří následující 
nemovité věci:

- pozemek p.č. 798 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 265 m2,

- pozemek p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 746 
(Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 799,

- pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 745 
(Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 800,

- pozemek p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 744 
(Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 801,

- pozemek p.č. 802 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 262 m2,

- pozemek p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 742 
(Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 803,

- pozemek p.č. 804 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 262 m2,

- pozemek p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2, 

- pozemek p.č. 805/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov. 

V této souvislosti upozorňujeme na to, že společnost OPERA Bohemia s.r.o. do doby, než statutární 
město Přerov v roce 2012 odstoupilo od kupní smlouvy, odstranila objekty k bydlení č.p. 1604 
(Škodova 27), č.p. 743 (Škodova 19) a č.p. 737 (Škodova 15) a jinou stavbu č.p. 2877 (Škodova 19a), 
přičemž na místě objektů k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27) a č.p. 737 (Škodova 15) zůstává 
neodklizená suť. Dále upozorňujeme na to, že u pozemků p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800, p.č. 801, p.č. 



802 a p.č. 805/1 v k.ú. Přerov došlo oproti stavu z roku 2007 ke změně jejich výměry, a to vyhlášením 
platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Přerov dne 5.11.2010.

V současné době jsou k pozemkům p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800, p.č. 801, p.č. 802, p.č. 803, p.č. 804, 
p.č. 805/1 a p.č. 805/2 v k.ú. Přerov zapsána v části C-LV č. 15287 pro k.ú. Přerov mj. následující 
omezení vlastnického práva, které by podle čl. III odst. 1 kupní smlouvy měla zaniknout zpeněžením 
nemovitých věcí ve smyslu ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů:

1. zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky společnosti REMEDIES, s.r.o., id.č. 36733954, se 
sídlem Kupeckého 3, Bratislava, Slovenská republika, ve výši 7.000.000,- Kč s příslušenstvím, které 
bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě zástavní smlouvy, kterou uzavřely společnost 
OPERA Bohemia s.r.o. jako zástavce a společnost REMEDIES, s.r.o. jako zástavní věřitel dne 
27.3.2012,

2. zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky Mgr. Z*** M***, bytem ***, ve výši 200.507,-
Kč, nákladů nalézacího řízení a příslušenství, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě 
exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem 
Přerov dne 13.6.2012, který nabyl právní moci dne 18.6.2012,

3. zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky P*** K***, bytem ***, ve výši 565.000,- Kč s 
příslušenstvím, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě exekučního příkazu o zřízení 
exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem Prostějov dne 18.7.2012, který 
nabyl právní moci dne 27.7.2012,
4. zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky statutárního města Přerova ve výši 35.000,- Kč, 
nákladů nalézacího řízení s příslušenstvím, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě 
exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem 
Přerov dne 30.8.2012, který nabyl právní moci dne 10.9.2012,

5. zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky B*** Š***, bytem ***, ve výši 526.000,- Kč s 
příslušenstvím, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě exekučního příkazu o zřízení 
exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem Kroměříž dne 3.9.2012,

6. poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí zapsána na 
základě exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Přerov 
dne 13.6.2012,

7. poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí zapsána na 
základě exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Prostějov 
dne 18.7.2012, který nabyl právní moci dne 27.7.2012,

8. poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí zapsána na 
základě exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Přerov 
dne 30.8.2012,
9. poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí zapsána na 
základě exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Kroměříž 
dne 3.9.2012.

Vzhledem k tomu, že podle stávajícího znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z 
nabytí nemovitých věcí, platí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického 
práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel 
se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, dohodly se smluvní strany 
v čl. V odst. 2 kupní smlouvy v návaznosti na požadavek insolvenčního správce Mgr. Marka Vlka na 
tom, že daň z nabytí nemovitých věcí, která by v případě kupní ceny ve výši 3.270.005,- Kč měla činit 
130.804,- Kč, uhradí nabyvatel (tj. statutární město Přerov).



V této souvislosti upozorňujeme na to, že dnem 1.11.2016 nabude účinnosti zákon č. 254/2016 Sb., 
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v tom 
smyslu, že poplatníkem nabytí z nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a že 
od daně z nabytí nemovitých věcí bude osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci 
územním samosprávným celkem. S ohledem na skutečnost, že podmínkou účinnosti dohody o 
narovnání, jejíž součástí je uzavření kupní smlouvy, je mj. její schválení insolvenčním soudem 
(tj. Krajským soudem v Ostravě), lze s ohledem na rychlost soudů v insolvenčních řízeních 
předpokládat, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo na základě kupní smlouvy až 
po 1.11.2016 a že tedy bude od úhrady daně z nabytí nemovitých věcí v konečném důsledku 
osvobozeno.

K probíhajícímu soudnímu sporu mezi statutárním městem Přerov a insolvenčním správcem Mgr. 
Vlkem na vyloučení souboru nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. 
pro úplnost uvádíme, že jelikož podle ust. § 111 občanského soudního řádu platí, že je-li řízení 
přerušeno podle ust. § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců, s tím, že není-li 
návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví, podalo statutární město Přerov, 
zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou Hrudíkovou, dne 10.5.2016 na Vrchní soudu v Olomouci návrh, 
aby odvolací soud po uplynutí 3 měsíců od doručení návrhu pokračoval v řízení o odvolání 
statutárního města Přerova proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 
ICm 2070/2013-98 ze dne 6.10.2014, tak aby výše uvedené řízení nebylo zastaveno v době, ve které 
by mezi stranami sporu ještě nebylo dosaženo dohody o mimosoudním vyřízení věci. 

Poté, co Vrchní soudu v Olomouci nařídil na 21.6.2016 jednání o odvolání statutárního města Přerova 
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 
6.10.2014, požádaly strany sporu s ohledem na probíhající jednání o mimosoudním vyřízení věci o 
odročení nařízeného jednání na neurčito s tím, že nejpozději do 3 měsíců bude soudu podána zpráva o 
stavu mimosoudního jednání. V návaznosti na výše uvedenou žádost stran sporu odročil Vrchní soud v 
Olomouci jednání o odvolání statutárního města Přerova na 4.10.2016.

Předmětem předlohy je schválení úplatného převodu souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v 
Přerově z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví statutárního města 
Přerova a dohody o narovnání mezi Mgr. Markem Vlkem jako insolvenčním správcem dlužníka 
OPERA Bohemia s.r.o. a statutárním městem Přerov, na jejímž základě dojde k vypořádání 
veškerých sporných práv a nároků k souboru nemovitých věcí na ul. Škodova v Přerově, které 
vyplývají ze vzájemných vztahů mezi smluvními stranami.


